Sponsoring
Overweegt u om TurnGroep Noord te sponsoren
of wilt u Vriend van onze vereniging worden?
In ons sponsorplan op onze website
www.turngroepnoord.nl staan allerlei
mogelijkheden beschreven.

TurnGroep Noord

TurnGroep Noord

Secretariaat: Boermarke 26, 9481 HA Vries
IBAN: NL49 RABO 01382.31.060
Inschrijving KNGU: 1037341
Inschrijving KvK: 53103505
Website: www.turngroepnoord.nl
Mail: secretaris@turngroepnoord.nl
Volg ons ook op:
www.facebook.com/turngroepnoord
http://twitter.com/turngroepnoord

TurnGroep Noord is een vereniging in de gemeente
Tynaarlo, die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief
hoogstaande turntrainingen te verzorgen voor turnsters
die meer willen en kunnen als recreatief turnen in
Noord-Nederland. TurnGroep Noord biedt meisjes met
aanleg en plezier in turnen de mogelijkheid om hun
turntalent te ontwikkelen. De leeftijd waarop gestart
e
kan worden is 4 jaar. Onze turnsters komen uit in de 1 ,
e
e
2 en 3 divisie van de KNGU.

Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie over
TurnGroep Noord of wilt u een afspraak maken
voor proeftrainingen, dan kunt u een mail sturen
naar secretaris@turngroepnoord.nl .

TurnGroep Noord staat voor:

Plezier door prestatie en prestatie door
plezier. Beiden kunnen niet zonder elkaar bestaan.

TurnGroep Noord werkt met:









Trainingslocatie

Jong Talent
Als ambitieuze vereniging zijn wij natuurlijk altijd op
zoek naar Jong Talent. Turnen is een sport waar je het
beste op jonge leeftijd mee kunt beginnen, zodat je
kennis kunt maken met de grondvormen van bewegen.
Vanaf 5 jaar zijn meisjes welkom om bij TurnGroep
Noord te komen trainen. Ze mogen 3x gratis mee
trainen, om te kijken of het ze leuk vinden. Tot het
moment dat ze aan wedstrijden mee mogen doen van
de KNGU (het jaar dat ze 9 worden), zitten ze in de
Jong Talentgroep.

Gekwalificeerde, ervaren en enthousiaste trainsters;
Maximaal 10 turnsters per trainer;
Voldoende persoonlijke aandacht voor de turnsters,
zodat zij aanwijzingen op maat krijgen en zich op hun
eigen tempo kunnen ontwikkelen;
Goede trainingsaccommodaties en materialen;
Voldoende trainingsuren;
Een positieve en prettige sfeer voor turnsters en
trainsters;
Een open en constructieve houding van het bestuur.
En onderschrijft en draait actief mee in het programma
van de NOC*NSF en de nationale sportbonden “Samen
naar een Veiliger Sportklimaat”.

Sporthal de Kamp
Oosterkampen 1
9481AK Vries
0592-541837

Trainingsuren
Er kan nu bij TurnGroep Noord maximaal 10 uur per
week getraind worden. Jong Talenten beginnen met 1 x
2 uur training per week. De trainingsuren gaan in
overleg met de trainsters.
Ook in ALLE schoolvakanties, behalve de
zomervakantie, worden er trainingen georganiseerd.

Contributie
.
De contributie wordt berekend aan de hand van het
aantal uren dat een turnster traint per week en wordt
12 x per jaar via automatische incasso geïnd.
De contributie is inclusief de KNGU contributie en
vakantietrainingen, maar exclusief wedstrijdgelden,
wedstrijdpaspoort en wedstrijdturnpakje.
e

e

Contributie 1 uur: € 22,- per maand 2 en alle
volgende uren € 9,- per maand.

Proefperiode
Omdat het ons streven is om in de hogere divisies mee
te turnen, moeten we selectief zijn in het aannemen
van turnsters. Uiteraard is elk meisje welkom om bij
ons drie proeftrainingen te volgen. Bij deze eerste
trainingen zal alvast gekeken worden naar de fysieke,
maar ook mentale eigenschappen van de turnster.
Vanzelfsprekend wordt hier rekening gehouden met de
leeftijd en ontwikkeling van het meisje. Het
belangrijkste is dat de turnster plezier aan het turnen
beleeft. Na de proeftrainingen wordt met de ouders
geëvalueerd en wordt er gekeken of de turnster lid kan
en wil worden.

